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মাওাো মামুদ াাে াজিযাহুল্লা 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ূজচ্পত্র 

দুশমনের কূটচাল বুঝনে পারা এবং মুজাহহহদনের অবস্থাহদ হেরীক্ষণ করা 

আবশযক

শানমর হজহানদর হবনেষণ

শানমর হজহানদ দুববলোর কারণ
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 .الحمد هلل، والصالة والسالم على رسىل هللا، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

একু তাব্দীয দ্বিতী দক তায শলরগ্ন দ্বতক্রভ কযছে। ৃদ্বিফীয শমখাছনআ 

বফদ্বিকবাছফ নানাভাদ্বিক দ্বযফততন দৃদ্বিছগাচয , শখাছনআ দ্বিাদী 

অছদারনভূছয ভাছে নতনু নতুন ফস্থা  চযাছরঞ্জ দ্বযরদ্বিত । বফদ্বিক 

দ্বিধয শদগুছরায ফস্থা অভাছদয অিছকয অছরাচয দ্বফল ন। অভাছদয 

অিছকয অছরাচনা - ভুিাদ্বদছদয ফস্থা  তাছদয দ্বফদকুলুরতা দ্বফলছ। 

দলুমন্ের কূটচ্া িুঝন্ে পারা এিং মুিাজজদন্ের অিস্থাজদ 
জেরীক্ষণ করা আিলযক 
অল্লায ছল যভছত ফততভাছন াযাদ্বফছিয শফদ্বকেু শদছ যািননদ্বতক ফযফস্থা 

শিছক ম্পরূ্ণ ত ভুিবাছফ দ্বিাদী দ্বি ভিদু যছছে। তাযা দ্বনি দ্বনি শদছ মছিি 

দ্বিারী। এটা শতা মছুেয স্ববাফিাত বফদ্বিয শম, কখছনা এক ছিয াল্লা 

বাযী , অফায কখছনা য ছিয াল্লা বাযী । কখছনা একদর দ্বফিী  

শতা অফায কখছনা য দছরয দ্বফিভারা গরা উছে। তছফ এভনটা ছ িাছক 

মুে চরাকারীন ফস্থা। মুছেয শল মতাছ চূড়ান্তবাছফ একি য িছক 

যাদ্বিত কছয এফং তাছদয শকাভয শবছে দ্বদছ কর দ্বি ধ্বং কছয শদ। 

এিনয মুছেয ভদাছন দ্বদ্বেছ ড়া  দুফতরতায কাযর্ণ  খদ্বতছ শদখা, 

(ত্রুছিয) কামতকযী দুফতরতায িাগা তারা কযা এফং শফ িাগাছত তীব্র 

অঘাত ানা - মুছে দ্বযূর্ণ ত দ্বফি  াতায িনয খুফআ অফযক। 

অভাছদয ত্রু বফদ্বিক দ্বিধয শদভূ  তাছদয শদাযযা একছিাট। বফলদ্বক 

শিছি মদ্বদ তাছদয ভতাননকয যছছে তছফ উম্মছত ভুদ্বরভা  ভুরভানছদয 

দ্বফরুছে এআ মুছে তাযা ফাআ এক। মাছক তাযা নাভ দ্বদছছে ‘ন্ত্রাছয দ্বফরুছে 

মুে’। এআ মুছে তাছদয শকৌছর াদৃযতা াা মা। এআ িভতাধছযযা দ্বনছিযা 

যীিা দ্বনযীিা চারা এফং মখন শকান একদ্বট যীিা শকািা পরতা রাব 

কছয, তখন শআ পভুতরা নযি প্রছাগ কছয িাছক। এআ দ্ববদ্বতিতছত শকান বূখছডে 

শআ দ্বিধযছদয শকৌর নুধাফন কযা, স্বং শআ বূদ্বভছত দ্বিাদী অছদারন 

পর ায িনয নযতভ তত। এয ভাছে নযানয ঞ্চছরয দ্বিাদী 

অছদারনভূছয িনয দ্বির্ণ ী উাদান যছছে। 



 

 

লান্মর জিান্দর জিন্েণ 
ফততভান ভছ াযাদ্বফছিয দ্বিাদী ভদানভূছয ভাছে নযতভ ফড় যর্ণ ােন ছে 

‘াভ’ তিা দ্বদ্বযা। ২০১১ াছর ফাায অর অাছদয দ্বফরুছে শখাছন দ্বিাদ 

শুরু । াছভয ভুরভানগর্ণ  ফাায অর অাছদয দ্বনমতাতন-দ্বনীড়ন  কুপুদ্বয 

ানফযফস্থায দ্বফরুছে উছে দাাঁড়ান। এভনদ্বক নযানয ঞ্চর শিছক উছল্লখছমাগয 

দ্বযভার্ণ  ভুিাদ্বদ শখাছন শৌাঁছে মান। মায ভছধয আযাক  অপগাদ্বনস্তান দ্বফছল 

উছল্লখয। এবাছফ ফতাধাযছর্ণ য াাময-ভিতছনয িাযা শখাছন দ্বিাদী অছদারন 

দ্বিারী ছ ছে এফং ২০১৪ ার নাগাদ যািধানী দাছভছেয ািতফততী 

এরাকাগুছরা মতন্ত ভুিাদ্বদছদয দখছর চছর অছ।  

দ্বকন্তু এযয শিছক তন শুরু  এফং ফস্থা এখন এআ দাাঁদ্বড়ছছে শম, ুছযা 

দ্বদ্বযায ভধয শিছক উতিতয-দ্বিভাঞ্চরী ‘আদদ্বরফ’ এরাকাদ্বটআ শকফর ভুিাদ্বদছদয 

দখছর যছছে। প্রাকৃদ্বতক কামতকাযছর্ণ য াছি াছি ছনক বূ-তাদ্বিক দ্বফলাদ্বদ 

যছছে, মা াছভয দ্বিাছদয দদৃ্বিছত নধুাফন কযা িরুযী। মাছত কছয শছফয 

ভূছরাৎাটন  তা ংছাধছন ভছনাদ্বনছফ কযা মা এফং শম িদ্বত শছফয িাযা 

ছছে, তা শুরুছতআ দূযীবূত কযায িনয শচিা কযা মা। 

লান্মর জিান্দ দিুবোর কারণ 
দ্বচন্তা-বাফনা কযছর শমটা ফুছে অছ, াছভয দ্বিাছদয দুফতরতায প্রধানত: চাযদ্বট 

শভৌদ্বরক কাযর্ণ  দ্বফদযভান। দ্বনছচ তা অছরাচনা কযা ছরা: 

১. অনেকয (মুিাজদন্দর মান্ঝ পরস্পর একো ো থাকা) 

প্রিভ শভৌদ্বরক কাযর্ণ , মায পছর াছভয দ্বিাছদ দুফতরতা ৃদ্বি ছছে, তা ছে 

ভুিাদ্বদছদয যস্পয ননকয। াছভ মখন দ্বিাদ শুরু , তখন একাদ্বধক দ্বিাদী 

গ্রু  দর বতদ্বয ছ মা এফং তাযা দ্বনছিযা দ্বনছিছদয িনয দ্বিাদ শুরু কছয 

শদ। ধীছয ধীছয তাযা দ্বনি দ্বনি (দখরকৃত) িাগা দ্বিয শকছে দ্বযর্ণ ত ছত 

িাছক এফং একতাফে ায দ্বযফছতত মায মায দ্বযদ্বচদ্বত তুছর ধযা ভছনাদ্বনছফ 

কছয। পরশ্রুদ্বতছত ভতদ্বফছযাছধয দযিা খুছর মা। রিয-উছেছয ভতদ্ববন্নতা ৃদ্বি 

, শকৌর প্রর্ণ ছন ভতাননকয শদখা শদ। এযয কামতছিছি শদখা শগর, 

দ্বফছযাধ-দ্বফতকত শুরু ছরা। অয এআ এখছতরাপ  িন্দ্ব-দ্বফছযাছধয পছর 



 

 

ভুিাদ্বদছদয ভাছে দঢ়ৃতা টছর শগর। তাছদয ভধযকায এআ াযস্পদ্বযক াাময-

ভদ্বভততায বাছফ ত্রুি পাদা দ্বনছছে ুছযাুদ্বযবাছফ। 

দুছবতাগ এছতাটুকুছতআ ীভাফে িাছকদ্বন, ফযং এআ কর গ্রু  দর দ্বনছিযা 

যস্পয যািননদ্বতকবাছফ কতৃতত্ব প্রদ্বতষ্ঠায িনয রড়াআ কযছত িাছক। শমআ এরাকা 

শমআ গ্রুছয দ্বিভতিতা শফদ্ব দ্বের, তাযা ঐ এরাকা শিছক নযানয গ্রুছয 

শরাকছদয দ্বফরুছে মুে কছয তাছদয শিছক দখরভিু কছয শখাছন দ্বনছিছদয কতৃতত্ব 

প্রদ্বতষ্ঠা কছয শন। িাআশুর আরাভ গুতা’ এভনটা কছযছে। িাফাত পাছত 

াভ (যফততীছত াআঅত তাযীরু াভ)  অযায অ-াভ - আদদ্বরফ এফং 

দ্বিভ ারফ-এ এছক ছযয দ্বফরুছে মুছে িদ্বড়ছ মা। তাছদয এআ াযস্পদ্বযক 

মুে তাগুতী দ্বিগুছরায াভছন ভুিাদ্বদ্বদছনয ননকযছকআ পুদ্বটছ তুছরছে 

করুর্ণ বাছফ। এয পছর তাযা দ্বিাদছক ফানচার কযায িনয অছযা শফদ্ব কছয আন্ধন 

শমাগাছত ুছমাগ শছছে। 

২. বিজিক জিাদ থথন্ক আঞ্চজক জিান্দ রূপান্তর 

াছভ মখন দ্বিাদ শুরু , াযাদ্বফছিয ভুরভান এছ তাছত ংগ্রর্ণ  

কছযছেন। উম্মছত ভুদ্বরভা এটাছক দ্বনছিছদয ভযা ফছরআ ভছন কছযছেন। এআ 

যর্ণ ােন দ্বের ফ ভুরভাছনয যর্ণ ােন। শকননা, ভুরভান ছরা একদ্বট িাদ্বতয 

নযা, এক শদ-এক প্রার্ণ । শকান একদ্বট বূখছডেয শকান একিন ভুরভান মখন 

দ্বফছদ দ্বতত , তখন যায বূখছডেয ভুরভাছনযা তায দ্বচন্তা দ্বচদ্বন্তত 

। একদ্বট ঞ্চছর মখন শকান ভুরভান দ্বনমতাদ্বতত , তখন ুছযা উম্মা তাছক 

ছমাদ্বগতা কযাছক দ্বনছিছদয য পযি ভছন কছয। এভদ্বনবাছফ াছভয 

দ্বিাছদ ুছযা উম্মায নছিাান, ুরুল-নাযীগর্ণ  দ্বনছিছদয ফ উা-

উকযর্ণ  ফরম্বন কছয ছমাদ্বগতায শচিা কছযছেন এফং এছক ুছযা উম্মায 

দ্বফি  ভদ্বিছদ অকা ুনরুোছযয উা শবছফছেন।  

এটা বফদ্বিক দ্বিধযছদয িনয শকানবাছফআ শভছন শনায ভছতা দ্বের না। তাযা ূর্ণ ত 

শচিা কযছত রাগর, শমন াছভয ভুিাদ্বদগর্ণ  এআ মুেছক ুছযা উম্মায ংকট 

দ্বছছফ না দ্বনছ ফযং অঞ্চদ্বরক ভযা এফং শুধু দ্বদ্বযায স্বাধীনতায প্রশ্ন ভছন 

কছয। বফদ্বিক দ্বিধছযযা তাছদয এআ শকৌছর দুআ দ্বদক শিছক প্রছচিা ফযাত 

যাছখ। একদ্বদছক াছভয দ্বিাছদ উম্মায াাময-াতায ি রুে কছয, এআ 



 

 

মুেছক শদী িাতীতাফাছদয শভাড়ছক অফে কযায শচিা কযা । য দ্বদছক 

াছভয দ্বিাদছক ুছযা উম্মায ‘ুনরুত্থাছনয কাযর্ণ ’ া শিছক দ্বফযত যাখা 

প্রছচিা চারাছনা । 

দ্বিধয শদগুছরা এআ শপ্রাাগান্ডা তাছদয এছিন্ট িাযা এছতা শিাছযছাছয 

চারার শম, াছভয দ্বধকাং ভিুাদ্বদ্বদন গ্রু শুধু শম তাছদয কিা প্রবাদ্বফত ছরা 

তাআ ন, ফযং তাযা দ্বনছিযা স্বং একিা দ্বনছিছদয দৃদ্বিবদ্বেয অছরাছক প্রচায 

কযছত শুরু কছয দ্বদর। এযআ প্রবাছফ অর-কাছদায াছি ম্পকত যাখা গ্রু 

িাফাতুন নুযা অর-কাছদায াছি তাছদয ম্পকত দ্বেন্ন কযর এফং অর-

কাছদায াছি মাফতী ম্পৃিতা ভুছে শপরায প্রছচিা কযছত রাগর। কাযর্ণ , 

তাযা (অর-কাছদা) ুছযা উম্মায ুনরুত্থান  প্রদ্বতছযাছধয প্রফিা! 

৩. োগুেী হুকুমন্ের ান্থ পারস্পজরক ায়ো 

দুফতরতায তৃতী কাযর্ণ , াছভয দ্বিাদী গ্রুগুছরা ভুদ্বরভ শদভছূ শচছ িাকা 

দ্বফদ্ববন্ন তাগুতী প্রাছনয াছি াযস্পদ্বযক াাময-ছমাদ্বগতা এআ দ্বযভার্ণ  

ফৃদ্বে কছযছে শম, শফ প্রাছনয প্রবাফ শখাদ তাছদয দ্বোছন্তয য এছ 

ছড়ছে। তুযে, শৌদ্বদ  কাতায শফ শদভূছয নযতভ, মাযা াছভয দ্বফদ্ববন্ন 

দ্বিাদী গ্রুছয াছি যাদ্বয াতায ম্পকত স্থান কছযছে। িত, স্ত্র  

এভনদ্বক দ্বনছিছদয শরাক মতন্ত তাযা ভুিাদ্বদছদয ভাছে যফযা কছযছে! 

এয পরশ্রুদ্বতছত শকর তাগুতী প্রান শুধু শম দ্বনছিছদয স্বািতোয কছযছে 

তাআ ন, ফযং ফছচছ ফড় িদ্বত তাযা এআ কছযছে শম - ভুিাদ্বদছদযছক বফদ্বিক 

দ্বিধযছদয াছি অছরাচনা  শফাোড়া কযছত ফাধয কছযছে। বফদ্বিক 

দ্বিধযছদয াতা শটদ্বফছর তাছদযছক এছন ফদ্বছছে, তাছদযছক অন্তিতাদ্বতক 

দ্বনভ-কানুছনয নুগত কছয শপছরছে। ‘দ্বিাদ’শক অন্তিতাদ্বতক অআছনয 

ধীছন ংগদ্বেত মুছে দ্বযফততন কছয দ্বদছছে। কািাখাস্তাছনয অস্তানা নদু্বষ্ঠত 

ধাযাফাদ্বক অরা-অছরাচনা  এয পরাপর একিায ুস্পি প্রভার্ণ । 

অভযা এখাছন দ্বযছতয এআ ভাঅরা দ্বনছ অছরাচনা কযদ্বে না শম, 

কুপপাযছদয াাময-ছমাদ্বগতা গ্রর্ণ  িাছি দ্বকনা। এআ দ্বফলদ্বট ভুিাদ্বদ্বদনছদয 

ভাছে দ্বযদ্বচত এফং এদ্বফলছ ভুিাদ্বদ উরাভাছ শকযাছভয দ্বফদ্ববন্ন দ্বকতাফ যছছে। 



 

 

অছরাচয ভাঅরাদ্বট - অপগাদ্বনস্তাছন রু দখরদাদ্বযছত্বয ভ শিছকআ 

অছরাদ্বচত ছে এফং াআখ অফদুল্লা অমমাভ যদ্বভাহুল্লা- এ ম্পছকত 

অছরাকাত কছযছেন।  

এদ্বট িাছি ায দ্বফলছ উরাভাছ শকযাভ ঐকযভত শালর্ণ  কছযছেন। তছফ 

এটা শতা রিয যাখছত ছফ শম, িাছি ায দ্বফলদ্বট শমআ ছততয াছি 

ম্পদ্বকতত িতাৎ, ‘আরাছভয কাদ্বরভা ভুন্নত ায প্রফর ধাযর্ণ া’ তা ফততভাছন 

কুপপাযছদয াতা গ্রছর্ণ য শিছি শকািা ম্ভফ ছত াছয, তা স্পিতআ 

দৃযভান। শমখাছন ভুিাদ্বদছদয ভাছে ঐকয শনআ, যস্পছযয ভাছে একতা শনআ, 

তাযা উম্মাছক দ্বনছিছদয ৃষ্ঠছালক ফানাছত ফযিত ছছে - শখাছন তাযা মদ্বদ 

তাগুতী প্রাছনয াতায দ্ববদ্বতিতছত দ্বিাদী কামতক্রভ দ্বযচারনা কছয, তছফ 

এভনতয দ্বিাছদয পরতায অা কযা, দ্বনফুতদ্বেতাযআ নাভান্তয। 

৪. ক্ষয-উন্েলয থথন্ক জিচু্যজে 

দ্বিাদী কামতক্রছভ দুফতরতায চতুিত কাযর্ণ  ভূরতঃ উছযাি দ্বতন কাযছর্ণ য চূড়ান্ত 

দ্বযর্ণ দ্বত। শটা ছে, ভুিাদ্বদছদয দ্বধকাং গ্রুআ দ্বফিদ্বি  তাগুতী 

প্রাছনয দ্বনধতাযর্ণ কৃত েদ্বতছত দ্বিাদ কযাছক কফুর কছয দ্বনছছে। অন্তিতাদ্বতক 

মুেনীদ্বতছক শভছন দ্বনছছে, িাদ্বতগত মুেছক শভছন দ্বনছছে এফং ানফযফস্থা 

দ্বযত প্রদ্বতষ্ঠায নীদ্বত শিছক ছয এছছে। এবাছফআ দ্বকেু গ্রু শভৌদ্বরক  

নীদ্বতগত দৃদ্বিছকার্ণ  দ্বযফততন কছয শপছরছে। িচ একর ভুিাদ্বদ্বদন মখন ফাায 

অর অাছদয দ্বফরুছে মুে শুরু কছযদ্বের, তখন তাছক তাগুত অখযাদ্বত কছয 

যী দ্বিাদ শুরু কছযদ্বের এফং তাছক দ্বটছ ‘আরাভী আভাযত’ প্রদ্বতষ্ঠা  

যীছতয দ্বফধান কামতকয কযাছক দ্বনছিছদয রিয-উছেয দ্বস্থয কছযদ্বের। 

প্রভার্ণ স্বরূ এআ উদাযর্ণ  শদা মা শম, িাযান অরু যদ্বভাহুল্লা দ্বমদ্বন 

‘িাআশুর আরাভ’-এয প্রধান দ্বেছরন এফং একভ াছভয দ্বিাছদয ফছচছ 

ফড় শিাট ‘অর-িাফাতুর আরাদ্বভা’- এয বদ্বনকছদয দাদ্বত্বীর দ্বেছরন, দ্বতদ্বন 

শুরুছত এআ ভূরনীদ্বতয শঘালর্ণ া দ্বদছদ্বেছরন শম, তাযা াভছক দ্বা নুাআযীছদয 

কাে শিছক দ্বফি কযছফন এফং গর্ণ তছন্ত্রয দ্বযফছতত এআ বূখছডে আরাভী আভাযত 

প্রদ্বতষ্ঠা কযছফন। দ্বকন্তু ২০১৫ াছর প্রকানা ংস্থা ভযাক ক্লাদ্ব-এয াংফাদ্বদকছক 

শদা ািাৎকাছয দ্বতদ্বন ফছরন, “এদ্বট একান্তআ দ্বদ্বযায িনগছর্ণ য ফযাায শম, 



 

 

তাযা শকান েদ্বতয ানফযফস্থা কাছভ কযছফ (িতাৎ, আরাভ নাদ্বক গর্ণ তন্ত্র)”। 

একিা দ্বতদ্বন ফছরন শম, “দ্বা নুাআযীযা াছভয িনাধাযছর্ণ য ং”। তায 

নুফাদক একিা ফযাখযা কছয শদন শম, প্রিছভ ফান-দ্বফফৃদ্বতছত কছোযতা 

প্রদতছনয কাযর্ণ  দ্বের, মুফকছদযছক অিস্ত কযা  তাছদয িাযা ছমাদ্বগতা 

শনা। 

এদ্বট একদ্বট ভাি উদাযর্ণ । াছভয দ্বধকাং গ্রুআ ফততভাছনয গর্ণ তছন্ত্রয প্রদ্বত 

নভনী ভছনাবাফ প্রদতন কযছে এফং বফদ্বিক দ্বিধযছদয এআ দ্বোন্তছক শভছন 

দ্বনছছে শম, মুে ফন্ধ কছয িাদ্বতংছঘয  অন্তিতাদ্বতক ভছরয ধীছন একদ্বট 

নতুন যকায গেছনয ফযাাছয ংগ্রর্ণ  কযা ছফ। 

উছযাি চায কামতকাযছর্ণ য পছর াছভয দ্বিাদী অছদারছনয ফস্থা মা 

দাাঁদ্বড়ছছে, তা অি ফায াভছনআ দৃযভান। 

আন্তিব াজেক মন্র দরুজিজি 
াছভয দ্বিাদী গ্রুগুছরায ফততভান ফস্থায দ্বফছেলর্ণ  শিছক বফদ্বিক দ্বিধয 

শদভূছয দ্ববপ্রা দ্বক, তা স্পিতআ াভছন শবছ ছে। তাছদয এআ দ্ববদ্বন্ধ 

তাযা াযাদ্বফছি দ্বফদযভান প্রছতযকদ্বট দ্বিাদী অছদারন ংগ্রাছভআ প্রছাগ কযায 

শচিা কছয অছে। তাছদয এআ কভতন্থায দ্বতনদ্বট দ্বদক যছছে। মিা: 

১. িােীয়করণ 

শম শকান শদছ দ্বিাদী অছদারন দানা শফাঁছধ উেছর, তাছক ুছযা ভুদ্বরভ উম্মায 

ভুঅভারা া শিছক দ্বফযত যাখা। ভুদ্বরভ উম্মাছক এআ অছদারছন াতায 

াত প্রাদ্বযত কযা শিছক ফাধা প্রদান কযা। াযাদ্বফছিয ভুরভানছদযছক এছত 

ংগ্রছর্ণ  দ্বফযত যাখা, শমকর ভুাদ্বিযীন দ্বিযত কছয চছর এছছে, তাছদযছক 

একঘছয কছয যাখা। শআাছি অর-কাছদায নাছভ িিুুয ব শদখাছনা। এবাছফ 

এআ অছদারনছক কর ভুরভাছনয একক দ্বি ায ি রুে কছয শদা। 

২. োগুেী প্রলােন্ক জিান্দ অন্তিুবক্তকরণ 

শম শকান বূখছডে স্বাধীন দ্বিাদী অছদারছনয ূচনা ছর, নযানয ভুদ্বরভ 

শদভূছয তাগুতী প্রানছক (মাযা ভূরতঃ বফদ্বিক দ্বিধযছদযআ দাফায ঘুদ্বট) 



 

 

এআ দ্বিাছদ যীক কযা এফং তাছদয ভাধযছভ এআ অছদারনছক দ্বনন্ত্রর্ণ  কযায 

প্রছচিা চারাছনা। 

৩. জিাদন্ক লরয়ী ক্ষয ও উন্েলযমূ থথন্ক দনূ্র জরন্য় 
থদওয়া 

শম শকান ঞ্চছর অমাদ দ্বিাদী তৎযতায ূিাত ছর, শটাছক দ্বনছিছদয ফা 

নয কাছযা াতা - কখছনাফা াতা প্রদাছনয েছর, কখছনাফা াতা 

ফছন্ধয চা প্রছাগ কছয যীছতয রিয-উছেয তিা িীন  যীছতয 

ানকতৃতত্ব প্রদ্বতষ্ঠা শিছক দ্বটছ তাছদযছক অন্তিতাদ্বতক ফযফস্থানায নুগত 

কছয শপরায শচিা কযা। দ্বিাদছক অন্তিতাদ্বতক দ্বনভকানছুনয ফাধযগত মুছে 

দ্বযর্ণ ত কযায শচিা কযা। িাদ্বতংছঘয ভূরযছফাছধ দ্বফিাী কছয শতারা এফং 

গর্ণ তাদ্বন্ত্রক দ্বিয দ্ববদ্বতিতছত হুকুভত কাছভ কযায প্রদ্বত ফাধয কযা। 

জেন্িন্দর মূেীজের ওপর অট-অজিচ্ো থিন্ে থেন্ে 
এফ শআ দ্ববপ্রা, মায য বফদ্বিক দ্বিধয শদগুছরা কাি কছয মাছে। 

াছভয দ্বিাদছক তাযা এআ দুযদ্ববদ্বন্ধ দ্বনছআ দ্বনন্ত্রর্ণ  কছযছে। এখন নযানয 

বূখছডে তাযা এআ শকৌর প্রছাগ কযছত তৎয যছছে। াদ্বকস্তাছনয দ্বিাছদ 

তাযা এআ স্ত্রআ প্রছাগ কছয মাছে এফং াদ্বকস্তাছনয দ্বিাছদয দফুতরতায কাযর্ণ  

তাআ, মা াছভয দ্বিাছদয ফযাাছয উছয ফর্ণ তনা কযা ছছে। ফততভাছন আভাযছত 

আরাদ্বভা অপগাদ্বনস্তাছনয য এছিছি ছফতাচ্চ চা প্রছাছগয শচিা চরছে 

শম, তাযা শমন (দ্বফছিয নানা প্রান্ত ছত অপগাদ্বনস্তাছন অগত) ভুাদ্বিযীনছদয 

ৃষ্ঠছালকতা দ্বযতযাগ কছয এফং যািননদ্বতক ন্থা াদ্বভর ছ মা; তাছরআ 

তাছদয াছত িভতা তর্ণ  কযা ছফ। 

অল্লা ুফানাহু া তা‘অরা অভীরুর ভুদ্বভনীন াআখ দ্বফাতুল্লা 

অখুদমাদাছক দ্বনি দ্বনযাতিতায চাদছয শেছক যাখুন। তাাঁয শনতৃছত্বআ আভাযছত 

আরাদ্বভা অপগাদ্বনস্তান অি ফদ্বধ দৃঢ়তা  দ্বফচরতায াছি ভািা উাঁচু কছয 

দাাঁদ্বড়ছ অছে। উছটা কুপপাযছদযছকআ প্রছতযক দ্বদন নতুন কছয দ্বচন্তাবাফনা 

কযছত ফাধয কছযছে। াযা দুদ্বনায ভিুাদ্বদ্বদছনয িনয আভাযছত আরাদ্বভায ভাছে 

দ্বির্ণ ী উাদান যছছে শম, কীবাছফ তাযা দ্বফিদ্বিয াছি যািননদ্বতক েছন 



 

 

মছুেয ভদান কাছভ কছয দ্বফি রাব কছযছে। ফস্তুতঃ এয ফুদ্বনাদী কাযর্ণ  ছে, 

শভৌদ্বরক নীদ্বতছত তাছদয দ্বফচর অস্থা  দ্বফিা এফং ফততভ টরতা  

নভনীতা। 

তাযা তাছদয ভূর রিযস্থর শিছক দূছয ছয মানদ্বন। দ্বযত প্রদ্বতষ্ঠায ধ্বদ্বন অি 

তাছদয কছে প্রদ্বতধ্বদ্বনত । াযাদ্বফছিয ভুরভাছনয াাময-ছমাদ্বগতা 

এদ্বগছ অা, ভুদ্বরভছদয অা-বযায শকেস্থছর দ্বযর্ণ ত া অি তাছদয 

নযতভ অকাঙ্ক্ষা। তাছদয মুে দ্বযত কতৃতক দ্বনধতাদ্বযত দ্বিাদ  দ্বকতাছরয 

মাফতী দ্বফধানাফরীয নগুত। এযআ পরশ্রুদ্বতছত শদখা মা, দ্বফিদ্বি  তাগুতী 

প্রাছনয াছি অরা-ংরাছ তাাঁছদয াতআ উাঁচু িাছক অয িীন-দ্বযত  

উম্মায দুভছনযা  রাদ্বিত  িদ্বতগ্রস্ত। তাছি মদ্বদ িীছনয শভৌদ্বরক 

দ্বফধাছনয য দ্বফচর িাকায ফযাাছয শকানযকভ তকততা চছর অছ, তাছর 

অল্লায ানা এআ ভমতাদা দ্বেদ্বনছ শনা ছত াছয। 

অল্লা ুফানাহু া তা‘অরা আভাযছত আরাদ্বভাছক াযাদ্বফছিয ভুরভানছদয 

িনয ীতর োা ফাদ্বনছ দ্বদন। াযাদ্বফছিয ভুিাদ্বদ্বদছনয িনয উতিতভ অদত  

দ্বনবতযতায প্রতীক কছয দ্বদন। অভীরুর ভুদ্বভনীছনয োা অভাছদয য দীঘতাদ্বত 

করুন। অভীন। 

 .ر دعىانا أن الحمد هلل رّب العاملينوأخ
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